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  الصندوق  مدير(  ج

 

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

  ينطبق ال

 

  الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3

 

 

 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

نش ئ في 
ُ
 بنسبة  2020أبريل  8حقق صندوق فالكم للذهب، الذي أ

ً
مقارنة باملؤشر  2020% في النصف األول من عام 4.43عائًدا إيجابيا

 بنسبة 
ً
 %.8.09االسترشادي الذي سجل عائدا

يقين في اسواق األسهم بسبب جائحة ارتفعت أسعار الذهب وذلك يعود إلى التقلب الشديد وعدم ال 2020خالل النصف األول من عام 

خالل فترة الجائحة. عالوة على ذلك،  بشدةارتفع ليه لذلك فإن الطلب ع ،"ثابة "االستثمار اآلمنمبيعتبر الذهب  وبما ان. 19-كوفيد

تًما إلى التضخم؛ أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن عدد من حزم التحفيز التي سترفع العرض النقدي اإلجمالي، مما سيؤدي ح

 إلرتفاع أسعار الذهب
ً
 إيجابيا

ً
  .حيث أن ارتفاع املعروض النقدي يعد عامال

 

  الفترة خالل املعلومات ومذكرة أحكام و شروط على حدثت تغييرات أي تفاصيل -5

 م:2020األولى من عام  النصف التالية على صندوق فالكم للذهب فيبالتغييرات قام مدير الصندوق  

 )عضو مستقل( وذلك حسب صالح بن ناصر العمير /تم تعيين األستاذ حيثإدارة الصندوق  مجلس ألعضاء  تغيير تم إجراء -

 م31/03/2020بتاريخ  املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا

 

   أخرى  معلومات -6

 ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 اليوجد

 

 ابريل  8في  كما

2020 
 الصندوق  استثمارات توزيع

 ذهب 22%

  نقد 78%

 املجموع 100.00%

http://www.falcom.com.sa/
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  الفترة خالل الخاصة العموالت -8

 .أي ترتيبات عمولة خاصة  الفترة خالل الصندوق  مدير يبرم لم

  أخرى  بيانات -9

 .الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق  يرجىللمزيد من املعلومات 

  املالية القوائم(  و

  سنوية النصف ةياملحاسب للفترة املرفقة املالية القوائم عدادإ تم
ً
 العربية ةكلاملم فيالدولية للتقارير املالية املعتمدة  للمعايير وفقا

 .السعودية

 



 للذهبصندوق فالكم  
 

 )غري مراجعة( القوائم املالية األولية 
  2020يونيو  30 ىلإ( العمليات بدء اتريخ) 2020 أبريل 8 منلفرتة ل 
 ملراجع املستقلاوتقرير الفحص  

 



 للذهب صندوق فالكم

 

 )غري مراجعة( القوائم املالية األولية
  2020يونيو  30 )اتريخ بدء العمليات( إىل 2020أبريل  8للفرتة من 

  
 الصفحة جدول احملتوايت

  
 1 ملراجع املستقلاتقرير الفحص 

 2 قائمة املركز املايل األولية
 3 قائمة الدخل الشامل األولية

 4 العائدة إىل حاملي الوحدات األوليةحقوق امللكية قائمة التغريات يف 
 5 التدفقات النقدية األوليةقائمة 

 14 - 6 إيضاحات حول القوائم املالية األولية
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 صندوق فالكم للذهب
 )غري مراجعة( األولية قائمة املركز املايل

 ما مل يذكر غري ذلك( األمريكي رابلدوال)مجيع املبالغ 
 

 
  إيضاح 

 كما يف
 2020يونيو  30

    املوجودات
 371.341   نقد وما يعادله

 3.182.474  4 االستثمار يف عقود الذهب ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 3.553.815   جمموع املوجودات

    املطلوابت
 4,046  5 تعاب ادارة مستحقةأ

 4.701   مستحقات ومطلوابت أخرى
 8,747   جمموع املطلوابت

 3,545,068   حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
 3,394,584   الوحدات املصدرة 

 1.04   حقوق امللكية للوحدة ابلدوالر األمريكي
 
 

 .األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 9إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 صندوق فالكم للذهب
 )غري مراجعة( األولية الشامل الدخلقائمة 

 (ذلك غري يذكر مل ما األمريكي رابلدوال املبالغ مجيع)
 

 
 

 .األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 9إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
  

 إيضاح 

 2020أبريل  8للفرتة من  
 30 العمليات( إىل)اتريخ بدء 

 2020يونيو 
    الدخل

 775   أرابح حمققة من بيع استثمارات يف عقود الذهب
 162,087   غري حمققة يف القيمة العادلة لالستثمار يف عقود الذهبأرابح 

 162,862   جمموع الدخل
    مصاريف

 )4,046(  5 أتعاب إدارة
 )5,630(   مصاريف أخرى

 )9,676(   املصاريفجمموع 
 153,186   صايف الدخل للفرتة

 -   الدخل الشامل اآلخر للفرتة
 153,186   جمموع الدخل الشامل للفرتة
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 صندوق فالكم للذهب
 )غري مراجعة( العائدة إىل حاملي الوحدات األولية حقوق امللكيةقائمة التغريات يف 

 (مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
 

 
 2020أبريل  8للفرتة من 

 30)اتريخ بدء العمليات( إىل 
 2020يونيو 

 - الوحدات يف بداية الفرتة حامليإىل  العائدةحقوق امللكية 
  التغيريات من العمليات

 153,186 جمموع الدخل الشامل للفرتة 
  

  التغريات من معامالت الوحدات
 3,754,344 إصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
 )362,462( اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة

 3,545,068 فرتةيف هناية ال الوحدات حامليإىل  العائدة حقوق امللكية
 احلركة يف عدد الوحدات:

)اتريخ بدء  2020أبريل  8تتلخص احلركة يف عدد الوحدات للفرتة من 
  على النحو التايل: 2020يونيو  30التشغيل( إىل 

 

 
 2020أبريل  8للفرتة من 

 30)اتريخ بدء العمليات( إىل 
 2020يونيو 

  
 - الوحدات يف بداية الفرتة

 3,752,857 قابلة لالسرتداد خالل الفرتةإصدار وحدات 
 )358,273( اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة

 3,394,584 عدد الوحدات يف هناية الفرتة
 
 

 .األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 9إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 صندوق فالكم للذهب
 (مراجعة غري) األولية النقدية التدفقات قائمة

 (ذلك غري يذكر مل ما األمريكي رابلدوال املبالغ مجيع)
 

  إيضاح 

 2020أبريل  8للفرتة من 
)اتريخ بدء العمليات( إىل 

 2020يونيو  30
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 153,186   صايف الدخل للفرتة 
    :ــتعديالت لـ

 )775(   يف عقود الذهب استثماراتمن بيع أرابح حمققة 
 )162,087(   غري حمققة يف القيمة العادلة لالستثمار يف عقود الذهبأرابح 

    
    صايف التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:

 )3,137,156(   شراء االستثمار يف عقود الذهب
 117,544   بيع استثمارات يف عقود الذهب متحصالت من

 4,046   دارة مستحقةإتعاب أ
 4,701   مستحقات ومطلوابت أخرى

 )3,020,541(   األنشطة التشغيليةستخدم يف صايف النقد امل

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 3,754,344   إصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
 )362,462(   اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة

 3,391,882   األنشطة التمويلية ناتج منصايف النقد ال
    

 371,341   يف النقد وما يعادله الزايدةصايف 
 -   النقد وما يعادله كما يف بداية الفرتة
 371,341   النقد وما يعادله كما يف هناية الفرتة

 
 

 .األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 9إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
 



  صندوق فالكم للذهب
 إيضاحات حول القوائم املالية األولية )غري مراجعة(

  2020يونيو  30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020أبريل  8للفرتة من 
 (مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
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  الوضع القانوين واألنشطة الرئيسية -1
اتفاقية بني فالكم للخدمات املالية صندوق فالكم للذهب )"الصندوق"( هو صندوق مت إنشاؤه مبوجب 

الوحدات"(. الصندوق هو صندوق "مفتوح" متوافق مع  حاملي)"مدير الصندوق"( ومستثمري الصندوق )"
يف الذهب. أهداف الصندوق هي حتقيق مكاسب رأمسالية  ضمينأحكام الشريعة اإلسالمية ويستثمر بشكل 

 لذهبة لالفوريالعقود  – XAU / USD) سلعة الذهب طويلة األجل ومنو من خالل تتبع أداء مؤشر عملة
 ابلدوالر األمريكي(.

 
 عنوان مدير الصندوق كالتايل:

 .اململكة العربية السعودية 11421الرايض  884فالكم للخدمات املالية شارع العليا ص.ب. 
 

على ذلك، يقوم الوحدات، يعترب مدير الصندوق كوحدة حماسبية مستقلة. وبناًء  حامليعند التعامل مع 
الوحدات مالكني ينتفعون من  حاملومالية منفصلة للصندوق. ابإلضافة إىل ذلك، يعترب  قوائماملدير إبعداد 

 الصندوق. موجودات
 

 4هـ )املوافق 1441 ةمجادى اآلخر  10مت احلصول على ترخيص هيئة السوق املالية لتأسيس الصندوق يف 
 (.2020أبريل  8هـ )املوافق 1441شعبان  14(. بدأ الصندوق نشاطه يف 2020فرباير 

 
ذو احلجة  3خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن اهليئة العامة لسوق املال بتاريخ 

شعبان  16أسواق املال يف  ة من قبل جملس إدارة هيئةعّدل( وامل2006ديسمرب  24هـ )املوافق 1427
( واليت توضح املتطلبات. لتشغيل صناديق االستثمار داخل اململكة العربية 2016مايو  23هـ )املوافق 1437

 السعودية.
 

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -2
 ه.إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية مت إدراجها أدان

 
 أسس اإلعداد 2-1

" )معيار األولية"التقارير املالية  - 34وفًقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم األولية مت إعداد هذه القوائم املالية 
 (، كما مت اعتماده يف اململكة العربية السعودية.34احملاسبة الدويل 

 
إعادة قياس االستثمار يف عقود القوائم املالية األولية على أساس مبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء مت إعداد 

 الذهب ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 

ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت املتداولة  ،ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح
. وعوضاً عن ذلك، تعرض املوجودات واملطلوابت األولية يف قائمة املركز املايل وغري املتداولة بشكل منفصل

 حسب ترتيب السيولة. 
  



  صندوق فالكم للذهب
 إيضاحات حول القوائم املالية األولية )غري مراجعة(

  2020يونيو  30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020أبريل  8للفرتة من 
 (مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
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 شهرًا من اتريخ التقرير. 12مطلوابته خالل فرتة موجوداته و وتسوية  اسرتدادميكن للصندوق 
 
 األحكام والتقديرات احملاسبية اهلامة 2-2

األولية أن تقوم اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر على تطبيق يتطلب إعداد هذه القوائم املالية 
السياسات احملاسبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوابت والدخل واملصاريف. قد ختتلف النتائج الفعلية 

مبراجعات عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات األساسية بصورة مستمرة. يتم االعرتاف 
التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم فيها مراجعة التقديرات ويف أي سنوات مستقبلية تتأثر هبا. مل يتم 

 استخدام أي أحكام جوهرية أو افرتاضات هامة يف أعداد هذه القوائم املالية األولية.
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

األولية ابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت يعمل فيها  تقاس البنود املتضمنة يف القوائم املالية
، وهو العملة الوظيفية دوالر األمريكيالصندوق )"العملة الوظيفية"(. تعرض هذه القوائم املالية األولية ابل

حيث يتم الدخول يف عقود الذهب وتداوهلا يف األسواق الدولية ابلدوالر األمريكي، وعملة العرض للصندوق. 
 .يعتمد أيًضا على الدوالر األمريكي سلعة الذهبابإلضافة إىل أن أداء مؤشر عملة 

ابستخدام أسعار الصرف السائدة يف اتريخ  الدوالر األمريكييتم حتويل املعامالت ابلعمالت األجنبية إىل 
ابستخدام  الدوالر األمريكيت. يتم حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية ابلعمالت األجنبية إىل املعامال

أسعار الصرف السائدة يف اتريخ التقرير. يتم إدراج أرابح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناجتة عن ترمجة 
ومن تسوية املعامالت يف قائمة  املوجودات واملطلوابت النقدية أبسعار الصرف السائدة يف اتريخ التقرير

و الرايل السعودي ومبا أنه يف اململكة العربية أ. يقوم الصندوق مبعامالت إما ابلدوالر األمريكي الدخل االولية
السعودية، فإن الرايل السعودي مرتبط ابلدوالر األمريكي، ال يوجد مكسب/ خسارة إعادة تقييم العمالت 

 .األجنبية خالل الفرتة احلايل
 
 نقد وما يعادله 2-4

، وألغراض قائمة التدفقات النقدية األولية، يشتمل النقد وما يعادله على 2020يونيو  30للفرتة املنتهية يف 
بنك أنتسا سانباولو  والرصيد احملتفظ به يف حساب أمني الصندوق لدى البنك السعودي الفرنسيرصيد لدى 

 . األولية . يتم تسجيل النقد وما يعادله ابلتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل)بنك سويسري(
 
 األدوات املالية 2-5

يتم االعرتاف جبميع املشرتايت واملبيعات العادية للموجودات املالية وإلغاء االعرتاف هبا يف اتريخ املتاجرة، أي 
. تتطلب عمليات الشراء أو البيع املنتظمة املوجوداتالتاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع 

احملدد بشكل عام مبوجب اللوائح أو األعراف ضمن اإلطار الزمين  املوجوداتاملالية تسليم تلك  للموجودات
 يف السوق.

يتم إثبات مجيع املوجودات واملطلوابت املالية األخرى مبدئًيا يف اتريخ املتاجرة الذي يصبح فيه الصندوق طرفًا 
 لألداة. األحكام التعاقديةيف 

  



  صندوق فالكم للذهب
 إيضاحات حول القوائم املالية األولية )غري مراجعة(

  2020يونيو  30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020أبريل  8للفرتة من 
 (مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
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 طرق القياس 2-5-1
 االعرتاف والقياس املبدئي

ألداة، أي اتريخ ليتم االعرتاف ابملوجودات واملطلوابت املالية حني ت صبح املنشأة طرفًا يف األحكام التعاقدية 
 املتاجرة.

 
، يف حالة عند االعرتاف األويل، يقيس الصندوق األصل وااللتزام املايل بقيمته العادلة مضافًا إليه أو انقصاً 

وجود أصل مايل أو التزام مايل غري مدرج ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وتكاليف املعاملة املتزايدة 
مباشرة إىل االستحواذ أو إصدار األصل املايل أو االلتزام املايل، مثل الرسوم والعموالت. يتم احتساب  واملنسوبة

املالية املدرجة ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل كمصروفات يف تكاليف املعامالت للموجودات واملطلوابت 
. مباشرة بعد االعرتاف املبدئي، يتم االعرتاف مبخصص خسارة االئتمان املتوقعة الشامل األولية قائمة الدخل

للموجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة، مما يؤدي إىل االعرتاف خبسارة اخنفاض القيمة يف قائمة الدخل 
 عندما يكون األصل حديث اإلنشاء. األوليةالشامل 

 تصنيف وقياس األدوات املالية 2-5-2
يصنف الصندوق أدوات حقوق امللكية اخلاصة به ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل واملوجودات املالية األخرى 

 ابلتكلفة املطفأة. إن متطلبات التصنيف اخلاصة حبقوق امللكية وأدوات الدين مبينة أدانه:
 

  أدوات حقوق امللكية
ادوات حقوق امللكية هي أدوات تليب تعريف حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر. أي األدوات اليت ال 

 املصدر.حقوق امللكية حتتوي على التزام تعاقدي ابلدفع وتثبت وجود فائدة متبقية يف 
 

دوق مجيع يصنف الصندوق موجوداته املالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. بعد ذلك، يقيس الصن
استثمارات األسهم يف ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ابستثناء احلاالت اليت يكون فيها مدير 

 غري قابل لإللغاء، عند االعرتاف املبدئي، تعيني استثمار يف األسهم ابلقيمة العادلة بشكل اختارالصندوق قد 
تعيني االستثمارات يف األسهم على أهنا ابلقيمة . تتمثل سياسة الصندوق يف الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

. عند املتاجرةعندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض غري  الشامل اآلخرالعادلة من خالل الدخل 
وال يتم اآلخر ، يتم االعرتاف مبكاسب وخسائر القيمة العادلة يف الدخل الشامل االختيار ااستخدام هذ

، مبا يف ذلك عند االستبعاد. ال يتم اإلبالغ عن الشامل األولية الدخل قائمةإىل إعادة تصنيفها الحًقا 
خسائر اخنفاض القيمة )وعكس خسائر اخنفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغريات األخرى يف القيمة 

 الدخلالعادلة. توزيعات األرابح، عندما متثل عائًدا على هذه االستثمارات، يستمر االعرتاف هبا يف قائمة 
 .التوزيعاتعندما يتم إثبات حق الصندوق يف تلقي  الشامل

 
يتم االعرتاف أبرابح / خسائر إعادة التقييم الالحقة غري احملققة على االستثمار احملتفظ به ابلقيمة العادلة من 

 .األولية الشامل خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل
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 أدوات الدين
 بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم االلتزام املايل من وجهة نظر املصدر.تعرف أدوات الدين 

 
 يعتمد التصنيف أو القياس الالحق ألدوات الدين على:

طبق من قبل الصندوق يف إدارة املوجودات •
 
 .منوذج األعمال امل

 خصائص التدفقات النقدية للموجودات. •
 

ية، ميكن تصنيف املوجودات املالية للديون على أهنا بناًء على منوذج األعمال وخصائص التدفقات النقد
الدخل والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل قائمة حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل 

 اآلخر.
 

 االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة 2-5-3
خسائر االئتمان املتوقعة على أساس النظرة املستقبلية املرتبطة مبوجوداته املدرجة ابلتكلفة يقوم الصندوق بتقييم 

املطفأة. يقوم الصندوق إبثبات خمصص هلذه اخلسائر يف كل فرتة تقرير. يعكس قياس خسائر االئتمان املتوقعة 
 ما يلي:

 .تائج احملتملةقيمة غري متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من الن •
 .القيمة الزمنية للموارد •
املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربرة يف اتريخ التقرير حول األحداث  •

 املاضية أو الظروف احلالية أو توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.
يف االعتبار عند حساب خسارة االئتمان املتوقعة.  املالية احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة املوجوداتمت أخذ قيمة 

. األولية ومع ذلك، فإن اخلسارة االئتمانية املتوقعة هلا كانت ضئيلة. وعليه، مل يتم عرضها يف هذه القوائم املالية
ى تشتمل املوجودات املالية احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة على أرصدة لدى البنوك. أرصدة البنوك حمتفظ هبا لد

 بنوك ذات تصنيف ائتماين مرتفع.
 
 إلغاء االعرتاف االدوات املالية 2-5-4

املايل أو  األصليتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية، عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من 
يم الصندوق على يتم حتويل األصل، ويكون التحويل مؤهال إللغاء االعرتاف. يف احلاالت اليت يتم فيها تقي

مايل، يتم إلغاء االعرتاف ابألصل إذا قام الصندوق بتحويل مجيع خماطر ومزااي امللكية  أصلأنه قام بتحويل 
إىل حد كبري. يف حالة عدم قيام الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بشكل كبري جبميع خماطر ومزااي امللكية، يتم 

مل حيتفظ الصندوق ابلسيطرة على املوجودات املالية. يعرتف إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية فقط إذا 
 الصندوق بشكل منفصل أبية حقوق والتزامات تنشأ أو حيتفظ هبا يف هذه العملية كموجودات أو مطلوابت.

إلغاؤه ال يتم االعرتاف ابملطلوب املايل إال عند إهنائه، أي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام احملدد يف العقد أو 
 أو انتهاء صالحيته.
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 املطلوابت املالية 2-5-5
يتم االعرتاف جبميع املطلوابت املالية مبدئًيا ابلقيمة العادلة انقًصا تكلفة املعاملة ابستثناء املطلوابت املالية 

القيمة املقاسة ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل حيث ال يتم خصم تكلفة املعاملة، إن وجدت، من قياس 
. يصنف الصندوق مطلوابته املالية األولية الشامل العادلة عند االعرتاف األويل ويتم تضمينها يف قائمة الدخل

 ابلتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه التزامات حمددة ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل.
 
 الذهب عقود االعرتاف وإعادة قياس االستثمار يف  2-6

استثمار الصندوق يف عقود الذهب هو موجودات مالية يتم االعرتاف هبا عندما يصبح الصندوق طرفًا يف 
األحكام التعاقدية لألداة، أي اتريخ املتاجرة. عند االعرتاف املبدئي، يقيس الصندوق االستثمار يف عقود 

املدرجة ابلقيمة العادلة يف قائمة  املالية للموجوداتالذهب بقيمته العادلة. يتم إدراج تكاليف املعامالت 
إعادة تقييم الالحقة غري  يتم االعرتاف أبرابح / خسائراألولية الدخل كمصروفات يف قائمة الدخل الشامل 

 .حمققة لالستثمار احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل يف قائمة الدخل الشامل األولية
 

 املقاصة 2-7
املوجودات املالية وعرض صايف القيمة يف قائمة املركز املايل األولية فقط عندما يتم إجراء مقاصة املطلوابت 

يكون للصندوق حالًيا حق قانوين واجب النفاذ مبقاصة املبالغ وعند وجود نية للتسوية على أساس الصايف أو 
 حتقيق األصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت.

 
 مستحقات ومطلوابت أخرى  2-8

طلوابت للمبالغ اليت سيتم دفعها مقابل البضائع أو اخلدمات املستلمة سواء مت إصدار فواتري يتم االعرتاف ابمل
هبا أم ال. يتم االعرتاف ابملستحقات واملطلوابت األخرى مبدئًيا ابلقيمة العادلة وتقاس الحًقا ابلتكلفة املطفأة 

 ابستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.
 

 حاملي الوحداتحقوق امللكية العائد إىل  2-9
حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات هي حقوق امللكية وتتكون من وحدات مصدرة وأرابح حمتفظ 

  .الناجتة عن نشاط الصندوق هبا
 وحدات قابلة لالسرتداد (أ)

يصنف الصندوق وحداته القابلة لالسرتداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة لالسرتداد تشتمل 
 على مجيع امليزات التالية:

 يسمح للحامل حبصة تناسبية من حقوق ملكية الصندوق يف حالة تصفية الصندوق. •
 األداة يف فئة األدوات اليت تعد اثنوية جلميع فئات األدوات األخرى. •
إن مجيع األدوات املالية يف صنف األدوات اليت تعد اثنوية جلميع فئات األدوات األخرى هلا مسات  •

 قة.متطاب
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ال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مايل آخر غري حقوق حامل الوحدات يف  •
 األسهم التناسبية حلقوق ملكية الصندوق.

يستند إمجايل التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إىل األدوات على مدى عمر األداة إىل حد كبري على  •
ق امللكية املعرتف هبا أو التغري يف القيمة العادلة حلقوق امللكية املعرتف الربح او اخلسارة والتغري يف حقو 

 هبا وغري املعرتف هبا للصندوق. على مدى عمر األداة.
جيب أال يكون لدى الصندوق أداة مالية أخرى  -لتصنيف األدوات كحقوق ملكية  -ابإلضافة إىل ذلك 

 أو عقد حيتوي على:
 تستند إىل حد كبري على الربح أو اخلسارة، أو التغيري يف حقوق امللكية إمجايل التدفقات النقدية اليت •

 املعرتف هبا أو التغيري يف القيمة العادلة حلقوق امللكية املعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق. 
 أتثري تقييد أو تثبيت العائد املتبقي على حاملي األدوات املالية. •

ندوق القابلة لالسرتداد بتعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات وتطابق الوحدات املشاركة يف الص
 حقوق ملكية مبوجب معيار احملاسبة الدويل، وتبعاً لذلك، يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.

يقوم الصندوق ابستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالسرتداد. إذا توقفت الوحدات عن استيفاء أبي 
الدويل، فسيقوم الصندوق إبعادة  ةئص أو استيفاء مجيع الشروط املنصوص عليها يف املعيار احملاسبمن اخلصا

تصنيفها كمطلوابت مالية وقياسها ابلقيمة العادلة يف اتريخ إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القيمة 
لة استيفاء الوحدات بعد ذلك الدفرتية السابقة تثبت يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات. يف حا

الدويل، سيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها  ةاحملاسبمجيع اخلصائص واستيفاء الشروط املنصوص عليها يف املعيار 
كأدوات حقوق ملكية وقياسها ابلقيمة الدفرتية للمطلوابت يف اتريخ إعادة التصنيف. يتم احتساب اشرتاك 

 كمعامالت حقوق ملكية طاملا مت تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.  واسرتداد الوحدات القابلة لالسرتداد
يتم تصنيف توزيعات الصندوق كتوزيعات مدفوعة يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي 

 .األولية الوحدات
 
 التداول ابلوحدات (ب)

من قبل أشخاص فالكم للخدمات املالية وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية يف 
حقوق قيمة قسمة  يوم التقييم من خاللالصندوق يف حقوق امللكية طبيعيني أو معنويني. يتم حتديد قيمة 

لعدد اإلمجايل للوحدات القائمة يف يوم املطلوابت( على ا )القيمة العادلة إلمجايل املوجودات انقصاً امللكية 
 التقييم ذي الصلة.

 
 الضريبة 2-10

تعد الضريبة التزامًا على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم املالية 
 األولية.
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 الزكاة 2-11
االلتزام يف هذه القوائم املالية تعد الزكاة التزامًا على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا 

 األولية.
 
 إثبات اإليرادات 2-12

يتم االعرتاف ابإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون ابإلمكان 
قياس اإليرادات بصورة موثوق هبا، بغض النظر عن توقيت السداد. يتم قياس اإليرادات ابلقيمة العادلة 

 للمقابل املقبوض ابستبعاد اخلصومات والضرائب واحلسومات.
الذهب ابلفرق بني عملية البيع والقيمة الدفرتية قبل عقود يتم قياس الربح احملقق من استبعاد االستثمار يف 

 .األولية الشاملالذهب يف قائمة الدخل عقود يتم إثبات الغري حمقق من إعادة تقييم  البيع.
 
  الصندوقإدارة  أتعاب 2-13

 ٪ من قيمة حقوق امللكية يف كل يوم تقومي من قيمة حقوق ملكية الصندوق.50.يدفع الصندوق 
 

 ة مت اعتمادها من قبل الصندوقمعّدلمعايري جديدة و  -3
هناك تعديل آخر للمعايري اليت تكون فعالة يف الفرتات احلالية واملستقبلية ولكن مل يتم تفصيلها يف هذه القوائم 

 للصندوق.األولية املالية األولية، حيث ال يتوقع أن يكون لتلك املعايري أي أتثري على القوائم املالية 
 

 خل:االستثمار يف عقد الذهب ابلقيمة العادلة يف قائمة الد -4
الصندوق من حماكاة  للذهب الفورية. متكن عقود للذهب متثل االستثمارات يف عقود الذهب عقود الفورية

األسعار الفورية للذهب. لدى الصندوق خيار االستثمار يف الذهب املادي الذي سيشرتيه الصندوق وسيتم 
يف جنيف،  ؤمنةم خزينة"( يف أمني احلفظ)" (البنك السويسري)بنك أنتسا سانباولو إيداعه يف عهدة آمنة لدى 

سيتم االحتفاظ ابلذهب الذي مت شراؤه يف احلساب مبوجب السلطة املفوضة من مدير الصندوق.  ،سويسرا
املخصص للصندوق، والذي سيتم حتديده بشكل فريد وفصله عن املعادن الثمينة األخرى اليت حيتفظ هبا 

 أمني احلفظ الفرعي.
 حركة االستثمار يف عقود الذهب كالتايل:

)اتريخ بدء العمليات(  2020بريل أ 8للفرتة من  
 ()غري مراجعة 2020يونيو  30حىت 

 - 2020أبريل  8يف كما االفتتاح  
 3,137,156 إضافات لالستثمار يف عقود الذهب

 )116,769( االستثمار يف عقود الذهب استبعادات
 162,087 غري احملققة من االستثمار يف عقود الذهب رابحألا
   3,182,474 2020يف يونيو كما غالق  إلا
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  األطراف ذوي العالقةمعامالت وأرصدة  -5
إذا كان لدى أحد الطرفني القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة  العالقة ويتعترب األطراف ذ

  أتثري كبري على الطرف اآلخر يف اختاذ القرارات املالية أو التشغيلية.
ختضع بدورها لشروط وأحكام  العالقة ويذيتعامل الصندوق، ضمن سياق األعمال العادية، مع أطراف 

من قبل  العالقة ويذاملالية. يتم اعتماد مجيع املعامالت مع األطراف الصندوق الصادرة عن هيئة السوق 
  جملس إدارة الصندوق.

سنواًي من قيمة حقوق امللكية يف الصندوق حمسوبة يف كل يوم  ٪0.50اإلدارة مبعدل  أتعابيدفع الصندوق 
  تقييم.

 يلخص اجلدول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف ذوي العالقة
 
 

 الطرف ذو العالقة

 
 

 طبيعة العالقة

 
 

 طبيعة املعاملة

)اتريخ  2020إبريل  8للفرتة من 
يونيو  30بدء العمليات( حىت 

 )غري مراجعة( 2020
 4,046 تعاب إدارةأ مدير الصندوق فالكم للخدمات املالية

 
 يلخص اجلدول التايل تفاصيل األرصدة مع األطراف ذوي العالقة

 
 الطرف ذو العالقة الرصيدطبيعة 

 كما يف
 )غري مراجعة( 2020يونيو  30

 4,046 فالكم للخدمات املالية املستحقةأتعاب إدارة 
 
 القيمة العادلة لألدوات املالية -6

تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة إىل أسعار السوق املدرجة يف هناية التداول 
. يتم تقييم األدوات اليت مل يتم بيعها يف يوم التقييم بناًء على أحدث سعر األوليةاملالية  القوائمكما يف اتريخ 

 شراء.
أو املطلوابت حبركة وحجم كافيني لتوفري معلومات  املوجوداتع السوق النشط هو سوق يتم فيه التعامل م

عن األسعار على أساس مستمر. القيمة العادلة مساوية تقريًبا للقيمة الدفرتية انقًصا أي خمصص الخنفاض 
 قيمة الذمم املدينة األخرى والقيمة الدفرتية للذمم الدائنة األخرى.

 لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية:يستخدم الصندوق التسلسل اهلرمي التايل 
أو  املماثلةيف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوابت  معلنة )غري معدلة(: هي أسعار األولاملستوى  •

 املتطابقة اليت تستطيع املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
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مدخالت أخرى غري األسعار املعلنة يف املستوى األول واليت ميكن مالحظتها لألصل : هي الثايناملستوى  •
 أو االلتزام، بشكل مباشر أو غري مباشر.

  ابت.هي مدخالت غري قابلة للمالحظة للموجودات واملطلو : الثالثستوى امل •
واليت تشمل  األوليف األسواق النشطة املصنفة على أهنا املستوى  املعلنةتستند االستثمارات إىل األسعار 

  يف عقود الذهب. ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض هلذه األدوات. املعلنةاالستثمار 
القيم العادلة لألدوات املالية اليت ال يتم قياسها يتم قياس مجيع األدوات املالية للصندوق ابلتكلفة املطفأة. إن 

ابلقيمة العادلة يف هذه القوائم املالية األولية ال ختتلف جوهراًي عن قيمتها الدفرتية املتضمنة يف هذه القوائم 
 املالية األولية.

 القيمة العادلة 
 اجملموع الثالثاملستوى  الثاين املستوى األولاملستوى  )غري مراجعة( 2020يونيو  30كما يف 

     ةاملالية املقاسة ابلقيمة العادل املوجودات
 3,182,474 - - 3,182,474 االستثمار يف عقود الذهب

 
 آخر يوم للتقييم -7

يتم تقييم وحدات الصندوق، ويتم احتساب قيمة حقوق امللكية يف هناية كل يوم عمل )يوم التقييم(. كان 
 .2020يونيو  30للتقييم هو آخر يوم 

 
 على الصندوق 19 -آاثر كوفيد  -8

، مع عدد كبري يف احلاالت. وقد أثرت اإلجراءات اليت 2020بسرعة يف عام  19 -تطورت جائحة كوفيد 
اختذهتا احلكومة الحتواء الفريوس على األنشطة االقتصادية. لقد اختذان العديد من اإلجراءات لرصد وختفيف 

 ، مثل إجراءات السالمة والصحة ملوظفينا )مثل التباعد االجتماعي والعمل من املنزل(.19 –آاثر كوفيد 
بشكل إجيايب من جراء جائحة كوفيد  الصندوقاملرحلة، مل يكن التأثري على أعمالنا كبرياً. أتثر أداء  هيف هذ

كبري على اعمالنا من اجلائحة. نظرا ألننا نعمل يف جمال   أتثريأي  عال نتوق. إضافة اىل ذلك، حنن 19 –
االستثمار يف عقود الذهب، فقد كانت أسعار الذهب يف ارتفاع خالل النصف األول، بسبب انتقال 

الذهب من  ألسعاراإلجيايب  التأثريب نأكثر أماانً مثل الذهب أثناء اجلائحة إىل جا موجوداتاألشخاص إىل 
العامل حيث مت اإلعالن عن املزيد واملزيد من حزم التحفيز  أحناءلنقدي اليت جتري يف مجيع النمو يف املعروض ا

اتباع سياسات احلكومة ونصائحها، وابلتوازي، سنبذل قصارى  سنواصلللتغلب على الصعوابت االقتصادية. 
 وظفينا للخطر.جهدان ملواصلة عملياتنا أبفضل طريقة ممكنة وأكثرها أماانً دون تعريض صحة وسالمة م

 
  املوافقة على القوائم املالية األولية -9

أغسطس  23)ه 1442حمرم  4متت املوافقة على هذه القوائم املالية األولية من قبل جملس إدارة الصندوق يف 
2020.) 


